เรื่อง

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
ให้ดารงตาแหน่ง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
...........................................

เพื่อให้การพิจารณาย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)ที่ประสงค์ขอย้ายมา
ดารงตาแหน่ง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๕ และที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๘
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่กาหนดให้การย้ายกรณีปกติ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบตามข้อ ๖.๑.๑ – ข้อ
๖.๑.๗ โดยให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากาหนดรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๕ /๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
..............................................................................................
การย้ายกรณีปกติ นอกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)ที่ ก.ค.ศ. กาหนดแล้ว ให้
พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่
รายการพิจารณา
หมายเหตุ
๑.ความรู้ความสามารถและ
วุฒิการศึกษาการดารงตาแหน่งปัจจุบัน
ประสบการณ์
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง
(๓๐ คะแนน)
กับตาแหน่งที่ขอย้าย
ความสามารถในการเป็นผู้นา อายุราชการ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
๒.ผลการปฏิบัติงาน
ผลจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่
(๓๐ คะแนน)
ได้รับมอบหมาย งานพิเศษที่ได้รับ
มอบหมาย ผลงานดีเด่น จานวนครั้งในการ
เข้ารับการฝึกอบรมคุณลักษณะของบุคคล
พฤติกรรมการทางาน
๓.ความอาวุโสตามหลักราชการ ความอาวุโสในหลักราชการ ตาม
( ๑๐ คะแนน)
หนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่
ศธ ๐๒๐๖.๖/ ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๕๕
๔.การรักษาวินัย
การรักษาวินัย พฤติกรรมเชิงประจักษ์
(๑๐คะแนน)
๕. สภาพความยากลาบากใน
กันดาร / ชายแดน / เสี่ยงภัย
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน
มีเสียง / กลิ่น / ฝุ่นละออง / มลพิษ
การศึกษาปัจจุบัน
ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย
(๑๐ คะแนน)
ยากลาบากในการเดินทาง /ปฏิบัติงาน
๖. เหตุผลการขอย้าย
การย้ายกรณีพิเศษการย้ายอื่น ๆ
(๑๐ คะแนน)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา ได้แก่
๑.ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (๓๐ คะแนน)
พิจารณาจาก วุฒิการศึกษา การดารงตาแหน่งปัจจุบันกับตาแหน่งที่ขอย้าย ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่ขอย้ายความสามารถในการเป็นผู้นาอายุราชการ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน

๒.ผลการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)
พิจารณาจาก
ผลจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเกิดผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
โดยให้ผู้ยื่นคาร้องขอย้ายเขียนบรรยาย ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ เอ ๔ และให้แนบคาสั่ง
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ‘านพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากงานในหน้าที่นับจากวันรับสมัครย้อนหลัง ๒ ปี ผลงานดีเด่นที่แสดงถึง
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจนประสบผลสาเร็จ จานวนครั้งในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม /ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่(มีเอกสาร
ประกอบ) และให้นับย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอย้าย
คุณลักษณะของบุคคล พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ กิริยา วาจา ความมีมนุษย์สัมพันธ์
และจิตสาธารณะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่อราชการ โดยให้ผู้ยื่น
คาร้องขอย้ายเขียนบรรยายตามหัวข้อที่กาหนดและมีผู้บังคับบัญชาให้การรับรอง
พฤติกรรมการทางานพิจารณาจากการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ การให้ความร่วมมือ
ความเสียสละ ความอุตสาหะต่องานในหน้าที่และอุทิศเวลาต่อทางราชการ โดยให้ผู้ยื่น
คาร้องขอย้ายเขียนบรรยายตามหัวข้อที่กาหนดและมีผู้บังคับบัญชาให้การรับรอง
๓.ความอาวุโสตามหลักราชการ( ๑๐ คะแนน)
พิจารณาจาก ให้พิจารณาถึงหลักอาวุโสทางราชการ ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (๑๐ คะแนน)
๔.การรักษาวินัย( ๑๐ คะแนน)
พิจารณาจาก การรักษาวินัย ให้พิจารณาจากประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่รับราชการเป็นต้นมา
พฤติกรรมเชิงประจักษ์ พิจาณาจากการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ขอย้ายว่ามีความ
เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง
หรือไม่เพียงใด โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
เป็นผู้พิจารณา
๕. สภาพความยากลาบากในการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน(๑๐ คะแนน)
พิจารณาจาก พื้นที่ที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน กันดาร / ชายแดน / เสี่ยงภัย
มีเสียง / กลิ่น / ฝุ่น
ละออง / มลพิษ ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทยยากลาบากในการเดินทาง/
ยากลาบากในการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลที่ผู้ยื่นคาร้องขอย้ายแจ้งในแบบคาร้องขอย้าย
๖. เหตุผลการขอย้าย(๑๐ คะแนน
พิจารณาจาก
เหตุผลที่ขอย้าย กรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายติดตามคู่สมรส การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วย
ร้ายแรง การย้ายเนื่องจากถูกคุกคาม ปองร้าย การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา หรือคู่สมรส
ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือเหตุผลการย้ายกรณีอื่น ๆ หรือหาประสบการณ์
หมายเหตุ การคานวณระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ฯ นับถึงวันสุดท้ายตามประกาศให้ยื่นคาร้องขอย้ายระยะเวลา
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนไม่นับ

